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Vad är transport?

”förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg 
eller flygplan och även lastning, lossning och 
sådan förvaring och hantering av farligt gods 

som har samband med transporten”



Vad är farligt gods?

”ämnen och föremål som på grund av sina kemiska 
eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på 

liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport”



FN-rekommendationerna 

ICAO-TI ADR RIDIMDG 

Code

Direktiv 2008/68/EG - transport av 

farligt gods på väg, järnväg och inre 

vattenvägar 

http://kanalfarare.se/index-filer/vgvalet.htm
http://iogt.se/nyheter/sa-kan-europa-nyktra-till/
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15age.html


Föreskrifter

Sjö och luft 

Föreskrifter

Väg och järnväg

Lag (2006:263) om transport av farligt gods. 

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods. 



TILLSYNSANSVAR 

• Polisen - väg. 

• Transportstyrelsen - järnväg samt för sjö och 
lufttransporter. 

• Kustbevakningen kontrollerar farligt gods i 
hamnområden. 

• Strålsäkerhetsmyndigheten -transport av 
radioaktiva ämnen.

• MSB -tillsyn över bestämmelser om 
säkerhetsrådgivare, över transportskydd och över 
utbildningsanordnare

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqmcKps5HaAhXJIJoKHfkIBl0QjRx6BAgAEAU&url=https://se.depositphotos.com/25225977/stock-photo-coach-advisor-mentor-leading-you.html&psig=AOvVaw32BzDk1nwWutT5l-yLzpMc&ust=1522408352073113


Transportskydd

Skydda transporter av farligt gods

- stöld

- sabotage



Krav på alla aktörer

• utbildning,

• tillträdesskydd,

• fotolegitimation



Undvik att farligt gods kan stjälas av ensam

Identifiera de mest kritiska situationerna
- vidta åtgärder - minska risker

Snabbt upptäcka stöld och larma 

Underlag till polis för att kunna ingripa/utreda

Åtgärder vidtas för att försvåra organiserade 
brott

Vad är en rimlig 
skyddsnivå?? 



Den som transporterar farligt gods med 
hög riskpotential ska dessutom upprätta 
en skyddsplan

• Vem har ansvar? 

• Vilket gods hanteras?

• Vilka rutiner finns?

• Vilka risker finns och vad gör vi åt det?

• Vad gör vi om det händer?

• Hur skyddar vi känslig information

• Övning



Stölder under transport på väg

• Statistiken visar att stölder ur fordon är mindre ur fordon på 
”säkra” parkeringar än på vanliga ”ej säkra” 
parkeringsplatser

• Det är vanligast att personer med anknytning till kriminella 
nätverk utför de flesta stölderna av godset, oftast nattetid.

• Man kan se att det skett en viss förskjutning från 
industriområdena tillbaka till att brotten begås vid 
rastplatserna igen. 



Övervakning i ADR

• Kap 8.4 - Allmänna bestämmelser

• Kap 8.5 - Särbestämmelser för vissa ämnen



Kapitel 8.4 - Bestämmelser för övervakning 
av fordon 

Fordon med farligt gods ska övervakas eller alternativt parkeras 
utan övervakning inom en skyddad depå eller ett skyddat 
fabriksområde, om det inte går….

(a) en parkeringsplats, övervakad av en tillsynsman, eller

(b) en allmän eller privat parkeringsplats, eller

(c) en lämplig öppen plats som är avskild från vägar och 
bostäder där allmänheten normalt inte passerar eller 
uppehåller sig.



Kapitel 8.5 – Tilläggsbestämmelser för vissa:

- Explosiva ämnen och föremål, klass 1
- Radioaktiva ämnen, klass 7

”… Dessutom ska dessa ämnen och föremål alltid 
övervakas för att förhindra skadegörelse och för att 
kunna larma föraren och berörda myndigheter i 
händelse av förlust eller brand.”



Vad avses med övervakning?

• Inhägnat?

• Larmat?

• Personligen övervakat (förare/annan)?

• Kameraövervakning (realtid/bandning)?

• Annat..?

Många länder anser att personlig övervakning krävs

I ADR ställs krav på ständig övervakning av 
explosiver, men vad betyder det?
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Att ta hänsyn till i samband med 
bestämmelserna om övervakning

• Kör- och vilotider

• Arbetsmiljöbestämmelser

• Tillgång till säkra uppställningsplatser

• Alternativ vid fullbeläggning

• Transportekonomi

• …



Cabotageregler

Kör- och vilotider

Övervakningsregler

Chaufförers sociala situation - fattigdom

Olaglig försäljning 
kriminalitet

Beställaransvaret

Vem betalar?

Fullt på parkeringen

Morgon och 
Kvällstrafik 
genom
städer
/genomfartstrafik

Det offentligas ansvar/branschens ansvar/entreprenörer

Antagonistiska hot

Behov av tillgång 
till dusch, toalett och mat

Tillstånd för kamera-
övervakning

Dyr mark

Stadsplanering 
och markanvändning

Transportköpare

Transportörer
/speditörer

Pris och konkurrens

Säkra 
parkeringsplatser



Tack!

Anna-karin.engstrom@msb.se


